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Knivsta kommuns taxa för hämtning av slam från enskilda
avloppsanläggningar
Taxan är konstruerad så att avgifterna täcker kommunens kostnader för olika delar i hanteringen.
Taxan är uppdelad i tre delar:
1) Grundavgift
Grundavgiften finansierar kommunens kostnader för planering, information, fakturering och
kundhantering. Grundavgiften är en årsavgift per anläggning som betalas av samtliga abonnenter.
2) Tömningsavgift
Tömningsavgiften finansierar kommunens kostnader för tömning, transport och behandling av
slam. Avgiften tas ut per tömning och beror på anläggningens storlek oavsett hämtad mängd.
3) Tilläggsavgifter
I taxan ingår dragning av 20 meter slang. För de abonnenter som av särskilda skäl inte har
möjlighet att hålla vägen framkomlig så att 20 meter slang räcker för att tömma anläggningen
tillämpas en dispenstaxa. Om slanglängden överstiger 20 meter tas en tilläggsavgift ut för varje
påbörjat 20 meters intervall slanglängd.
Tömning utöver abonnemang innebär en ändring i planerad körordning varför en tilläggsavgift
utöver tömningsavgiften tas ut för extratömningar, så kallad budning eller akutorder.
Om tömning inte kan genomföras på grund av brister i förhållanden på tömningsplatsen tillämpas
en avgift för ”förgävesbesök”.
För tjänster som inte finns angivna i denna taxa tas en avgift baserad på kommunens självkostnad
ut.

SLAMAVSKILJARE OCH SLUTEN TANK
Samtliga avgifter inkluderar moms

Grundavgift
Årlig avgift per anläggning

387 kr

Avgift per tömning
Kapacitet
0-3 m3
3-5 m3
5-7 m3
7-9 m3
över 9 m3

Taxa 0-20 meter
739 kr
1139 kr
1492 kr
1865 kr
1 865 kr + 258 kr/ m3 över 9 m3

Tilläggsavgifter
Dispenstaxa
Budning, inom 5 arbetsdagar
Akutorder, inom 24 timmar (en arbetsdag)
Förgävesbesök
Oförutsedda tjänster

294 kr per påbörjat 20 m intervall för
slanglängd över 20m
373 kr
1 695 kr
509 kr
Självkostnadspris

Anvisningar
Kommunstyrelsen har verksamhetsansvaret för avfallshanteringen i Knivsta kommun.
Avfallshanteringen i kommunen utförs av Avfallsavdelningen på Knivsta Samhällsbyggnadskontor. Fastighetsägaren är skyldig att informera de som bor eller är verksamma i fastigheten om
gällande föreskrifter om avfallshanteringen.
Abonnemang
Alla fastigheter, för såväl permanent som säsongsboende, utan anslutning till kommunalt
avloppsnät ska ha abonnemang för hämtning av slam. Abonnemang tecknas och ändras av
fastighetsägaren hos Knivsta kommun – Avfall och återvinning.
Ägarbyte
Vid flytt överlåts abonnemang till den nya fastighetsägaren. Uppgifter om ny ägare och
tillträdesdatum ska snarast lämnas på fastställd blankett till Knivsta kommun – Avfall och
återvinning. Det är alltid fastighetsägaren som är betalningsskyldig för avfallet om ej annat
överenskommits med Kommunstyrelsen. Betalningsskyldighet för abonnemang upphör efter att
anmälan om flytt inkommit. Kontakta Knivsta kommun – Avfall och återvinning för att beställa
en flyttblankett.

Eget omhändertagande
Innehavare av jordbruksfastighet med godkänd flytgödselhantering kan själv få tömma den egna
fastighetens avloppsanläggning och sprida slammet på egen mark. Samma regler som för
flytgödsel gäller då för lagring och spridning. Kompostering av latrin på egen fastighet får ske i
förmultningstoalett eller i en särskild latrinkompost. Anmälan om eget omhändertagande av slam
respektive latrin handläggs av bygg- och miljönämnden. Kontakta miljökontoret för mer
information.
Förhållanden på hämtstället
Det är fastighetsägarens eller hyresgästens ansvar att se till att enskild väg och tomtmark som
utnyttjas vid hämtning är dimensionerad och hålls i sådant skick att den är framkomlig för
hämtningsfordon. Transportvägen ska snöröjas, hållas halkfri och vara hårdgjord. Nycklar till
bommar och dylikt tillhandahålls av fastighetsägare eller hyresgäst.

Slam från enskilda avloppsanläggningar
Hur ofta behöver en slamavskiljare tömmas?
Enskilda avloppsanläggningar ska, enligt de kommunala föreskrifterna om avfallshantering,
tömmas minst en gång per år. Hur många tömningar som behövs beror främst på hur många
personer som använder anläggningen samt anläggningens storlek och funktion. I en
trekammarbrunn bildas med tiden en tjock slamkaka ovanpå vattenytan i första kammaren. Kakan
får aldrig tillåtas stiga över tilloppsledningens mynning. I sista kammaren ska normalt inte finnas
något ytslam. Om det förekommer är anläggningen överbelastad, vilket kan leda till ökade
utsläpp samt funktionsstörningar på anläggningen. Om det bedöms att anläggningen kan tömmas
mer sällan än en gång per år kan dispens sökas för förlängt tömningsintervall. Kontakta
miljökontoret för dispensansökan.
Avisering och avvikelserapportering
Kommunen kommer att avisera fastighetsägaren om årets tömningstillfällen en gång per år eller
vid en eventuell förändring av tömningstillfället. Vid avvikelse från normala förhållanden vid
avloppsanläggningen, t ex brister i anläggningens funktion, kommer entreprenören att meddela
det med en avvikelserapport på tömningsplatsen. Eftersom det är fastighetsägaren som ansvarar
för anläggningens funktion är det viktigt att eventuella brister som påpekas åtgärdas.
Ordertömning och avbeställning av tömning
Om ordertömningar måste beställas beror det förmodligen på att abonnemanget har för få
tömningar eller att det finns brister i anläggningen. Ordertömningar kan beställas hos Knivsta
kommun – Avfall och återvinning. För beställning av akut jourtömning utanför kommunens
öppettider hänvisas direkt till kommunens entreprenör. Om en ordertömning beställts och nästa
ordinarie abonnemangstömning inte önskas måste avfallsavdelningen kontaktas för att avbeställa
tömningen. Om tömningen inte avbeställts debiteras den enligt ordinarie taxa.

Förhållanden på tömningsplatsen
Slamavskiljaren eller den slutna tanken ska vara lätt åtkomlig och synlig. Anläggningen ska vara
markerad med skylt märkt ”slam”. Brunnslocket får ej vara övertäckt eller fastfruset och får inte
vara tyngre än att det lätt kan hanteras av en person. Tömningsfordonet körs så nära
avloppsanläggningen som chauffören anser sig kunna köra utan att förorsaka skada på fastighet
eller tömningsfordon. Kontakta Knivsta kommun – Avfall och återvinning om särskilda
önskemål om uppställningsplats finns. Det är dock alltid chauffören som har det slutgiltiga
avgörandet om uppställningsplats.

Hör av dig om du har frågor!
Vid alla frågor som rör ditt abonnemang, är du välkommen att höra av dig på tfn 018-34 70 00, epost: knivsta@knivsta.se eller besök kommunens hemsida www.knivsta.se för mer information.
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